
راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه تحصیل، به منظور خروج از کشور برای آقایان  

مشمول، می بایست جهت دریافت گذرنامه، کارت پایان خدمت خود را نیز دریافت کرده  

 .باشند

راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه  به همین خاطر یکی از اصلی ترین موارد در 

پایان خدمت است که از مشکالت رایج دانشجویان و یا فارغ  ، موضوع کارت تحصیل

 .التحصیالن مشمول می باشد

، این نکته را نیز باید یاد آور  راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه تحصیل البته در 

شویم که بر خالف تصور اکثریت که گمان می کنند بدون داشتن کارت پایان خدمت به  

ود ندارد، باید یاد آور شویم که در شرایطی که در ادامه به آن  هیچ عنوان امکان خروج وج 

همراه باشید ایران تحصیلخواهیم پرداخت، این امکان وجود دارد. با  . 

 

جهت اطالع از راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه تحصیل + شرایط با مرکز  

 .تماس حاصل فرمایید مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

 

 راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه تحصیل

همان گونه که اشاره شد، به منظور خروج از کشور سربازان در حین خدمت، حتی اگر  

سالگی نیز برای پاسپورت و گذرنامه خود اقدام کرده و آن را دریافت کرده   ۱۸پیش از 

 .باشید، باز هم پیش از سفر می یایست وضعیت خدمت سربازی مشموالن مشخص گردد

بنا بر گفته های سرهنگ حمیدزاده، معاون مشموالن سازمان نظام وظیفه عمومی، تنها  

و یا معادل آن را در حوزه های   ه دارای مدرک کارشناسی، باالتر از آنمشموالنی ک

معافیت تحصیلی   علمیه می باشند، می توانند جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور، از 

استفاده از معافیت تحصیلی برای پشت کنکوری   استفاده نمایند.در نتیجه مشخص است که

 .ها، از قواعد دیگری پیروی می کند 

 شرایط مشموالن خروج از کشور برای ادامه تحصیل

 :جهت خروج از کشور، شرایط مشموالن عبارتند از
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▪︎ را از مراکز مدیریتی   گواهی اشتغال به تحصیل خود دانشجویان در حال تحصیل باید

 .حوزه های علمیه و یا دانشگاه مربوطه دریافت نمایند 

▪︎ گذشته باشد فراغت آن ها  سال از زمان 1فارغ التحصیالنی که کمتر از  . 

 

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت دانلود آیین نامه مرخصی سربازان

 

 

 میزان وثیقه مشموالن جهت خروج از کشور 

نیاز   گذاشتن وثیقه مشموالنی که دارای یکی از شرایط دریافت مجوز خروج باشند، به

دارند. در واقع وثیقه دریافتی از مشموالن ضمانتی جایگزین جهت معافیت از خدمت یا  

 .کارت پایان خدمت می باشد 

حساب قرض  بانک قوامین یست در یکی از شعبجهت ارائه وثیقه، مشموالن می با

الحسنه داشته باشند. به همین خاطر پیشنهاد ما به شما این است که به منظور تسریع امور،  

پیش از مراجعه برای دریافت مجوز خروج، حساب قرض الحسنه ای در بانک قوامین  

 .ایجاد نمایید

برای تحصیل مبلغی در   برای سفرهای مطالعاتی یا علمی یا همان خروج از کشور

پول نقد یا ضمانت نامه بانکی الزم می باشد میلیون ایر  80 حدود  . 

 

 انواع وثیقه خروج از کشور برای ادامه تحصیل مشموالن سربازی 

با توجه به نوع مهاجرت انتخابی، به منظور   مشموالن  معافیت سربازی در حین تحصیل

مهاجرت به خارج از کشور مبلغی را تحت عنوان وثیقه برای تضمین بازگشت خود در  

هند حساب مشخص شده توسط سازمان نظام وظیفه قرار می د . 

جهت وثیقه برای خروج از کشور برای ادامه تحصیل انواع مختلفی وجود دارد. این وثیقه  

ها عبارتند از: وثیقه سفرهای علمی و تحقیقاتی، وثیقه سفرهای سیاحتی و یا دیدار با  

در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف، وثیقه   تحصیل در خارج از کشور خانواده، وثیقه 

مچنین وثیقه شرکت در مسابقات ورزشی سفرهای زیارتی و ه . 
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 :نکته

با توجه به هدف فرد از مهاجرت و خروج از کشور، مبلغ وثیقه و مدت زمان آن متفاوت  

 .می باشد

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت مشاهده اطالعیه تحصیل هم زمان با سربازی

 

 

کشور برای ادامه تحصیل  قوانین دریافت معافیت تحصیلی خروج از  

تا زمانی که دانشجویان دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  

 .حصیالت خود را ادامه دهند، از اعزام به خدمت و انجام سربازی معاف خواهند بود 

می باشد.   مشروط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دریافت برگه معافیت تحصیلی

بیشترین زمان مجاز جهت ادامه تحصیل در هر یک از مقاطع دانشگاهی به شرح زیر می  

 .باشد

 

 حداکثر زمان مجاز برای ادامه تحصیل  مقطع تحصیلی

 سال 2/5 کاردانی 

 سال 5 کارشناسی پیوسته 

 سال 3 کارشناسی ناپیوسته 

 سال 6 کارشناسی ارشد پیوسته 

 سال 3 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 سال 8 دکتری پزشکی پیوسته 

 سال 6 دکتری تخصصی ناپیوسته 

 

 :نکته

یکسال به   در صورت ضرورت، بر اساس تشخیص و اعالم کمیسیون موارد خاص و

 .مدت زمان های ذکر شده، اضافه می گردد

در هر یک از مقاطع فوق، دانشجویان می بایست در صورت ترک تحصیل، اخراج،  

التحصیلی، اقدام به معرفی خود جهت انجام خدمت سربازی نمایندانصراف یا فارغ  . 
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حداکثر یکسال پس از فارغ التحصیلی، انصراف یا اخراج از تحصیل مهلت معرفی برای  

 .اعزام به خدمت سربازی برای هر یک از مقاطع مذکور می باشد

ام  به جز زمان های اضطراری و جنگ، ترخیص کارکنان وظیفه ای که در حین انج 

 .خدمت می باشند برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و باالتر مانعی ندارد

در مقطع کارشناسی و باالتر و   در صورت پذبرش سربازانی که به خدمت اشتغال دارند، 

ت  و می توانند باقی خدم  ترخیص از خدمت برای آن ها صادر شده نیز عدم غیبت اولیه،

ی کنندخود را پس از فارغ التحصیلی سپر . 

ترخیص از خدمت مجاز   در مقطع کاردانی  در نظر داشته باشید که برای ادامه تحصیل

 .نمی باشد

معافیت تحصیلی به تمامی دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم که به جذب دانشجو به  

 .شکل بدون آزمون یا با آزمون می پردازند، تعلق می گیرد

حتی در سنوات   ات ارفاقی، دانشجویانی که در سنو  پیشرفت تحصیلی در صورت داشتن

می توانند درخواست خود را از طریق   تحصیلی ارفاقی نیز فارغ التحصیل نشوند،

ثبت نمایند 10دانشگاه و دفاتر خدمات الکترونیک نظامی پلیس + . 

برای این دسته   بدون لحاظ نمودن غیبت، در صورت احراز شرایط مجوز ادامه تحصیل

اهم خواهد شداز دانشجویان فر . 

مشموالنی که بنابر موارد قانونی از جمله معافیت موقت، تاریخ اعزام به خدمت سربازی  

پس از پایان مدت یکسال در نظر گرفته شده برای   خود را به تعویق می اندازند، چنانچه 

در دانشگاه پذیرفته شوند، صدور معافیت تحصیلی برای آن ها بالمانع خواهد بود  تعویق . 

انصراف از تحصیل،   و دانشجویانی که با پایان خدمت سربازی، دانشجویان اخراجی تا 

مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود در مقطع پایین تر را دریافت نموده اند، مدرک معادل . 
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خروج از کشور برای ادامه تحصیل قوانین دریافت معافیت تحصیلی   [/caption] 

 

 

 

 مدارک مورد نیاز جهت خروج از کشور برای ادامه تحصیل 

داوطلبانی که قصد دریافت معافیت تحصیلی دارند، می بایست در زمان مراجعه به دفاتر  

، مدارک الزم را نیز ارائه دهند که عبارتند از10پلیس +  : 

3×4عکس  ︎▪  

▪︎ ی آناصل کارت ملی و کپ  

 اصل شناسنامه و کپی از صفحات آن ︎▪

 .برگه درخواست معافیت تحصیلی، شامل عکس و مورد تایید مدیریت امور آموزشی︎▪

▪︎ تعیین وضعیت مشموالنی که دانشجو نمی باشند. برگه مذکور باید توسط   3برگ شماره 

 .آموزش و پرورش کشور تکمیل و تایید شود

▪︎ صرافی برگه انصراف ویژه دانشجویان ان   

 اصل گذرنامه در صورت دارا بودن و کپی آن ︎▪



در نظر داشته باشید در صورتی امکان استفاده از معافیت تحصیلی را خواهید داشت که  

ین صورت، غیبت از  واجد شرایط و ضوابط مذکور در این مقاله باشید چرا که در غیر ا

 .دوره خدمت سربازی برای مشموالن منظور خواهد شد

اید به آن توجه داشته باشید این است که امکان دارد برخی از شرایط اشاره موردی که ب 

شده، به صورت دوره ای تغییر کرده و در نتیجه حتما باید از اطالعات به روز شده  

 .استفاده نمایید 

 

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت اطالع از نحوه  محاسبه غیبت سربازی

 

 

 جریمه معرفی دیر هنگام مشمول به نظام وظیفه

اگر در زمان تعیین شده به ایران برگشته اما در موعد مقرر به سازمان نظام وظیفه  

جلوگیری خواهد شد و در نتیجه   شش ماه از خروج شما نکردید، به مدت عمومی مراجعه  

 .در طول این شش ماه هیچ گونه معافیتی شامل حال شما نخواهد شد

وثیقه افراد مذکور به نفع دولت ایران ضبط خواهد شد، بنابرایت با آن ها نیز همچون  

فزایش خدمت می گیرنددیگر غایبان برخورد می گردد و بنابر مدت زمان غیبت آن ها، ا . 

  15 در صورت مراجعه نکردن به سازمان نظام وظیفه ی عمومی، وثیقه بانکی پس از

از اتمام زمان تعیین شده ضبط خواهد شد روز 10 و وثیقه نقدی پس از روز . 

 

 چگونگی دریافت مجوز خارج شدن از کشور مشموالن 

را از دانشگاه یا محل  می بایست درخواست خارج شدن از کشور خود   در این باره

تحصیل خود به صورت اینترنتی یا حضوری ثبت نموده و پس از تاییدیه آن با همراه 

داشتن کارت ملی، شناسنامه و معرفی نامه از طرف دانشگاه به سازمان نظام وظیفه  

 .مراجعه نمایید

 دریافت مجوز خروج از کشور به صورت اینترنتی
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ت حضوری به سازمان نظام وظیفه عمومی مراجعه  پیش تر مشموالن می بایست به صور

کرده و پس از تکمیل نمودن چندین فرم، انجام مراحل مورد نیاز و باز کردن حساب در  

 .بانک قوامین، درخواست خود را ثبت می کردند

در حال حاضر این پروسه راحت تر شده و شما به آسانی می توانید درخواست خود را  

 .ثبت نمایید 

را   کد سخا رفته و  10پلیس +  روش الکترونیکی، می بایست به یکی از مراکزابتدا در 

دریافت نمایید. در ادامه وارد سامانه سازمان نظام وظیفه عمومی به  

مراجعه کرده، کد سخا و کد ملی خود را در صفحه رو به   services.epolice.ir نشانی

 .رو وارد نمایید

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت استعالم غیبت سربازی با کد ملی

 

 

خروج از کشور برای ادامه تحصیل هزینه   

در این مرحله می بایست تاریخ سفر، محل تحصیل و درخواست خود را مشخص کرده و  

ایر پرداخت نمایید   35000جهت بررسی درخواست خود، مبلغ  . 

ساعت بعد از ثبت درخواست، طرف محل تحصیل شما تاییدیه ای   48الی  24پس از 

 .صادر می گردد

انک قوامین را وارد نموده و مبلغ مورد نظر خود پس از بازگشت از  سپس شماره حساب ب 

 .سفر به حساب خود وارد نمایید

طبق درخواستی که به ثبت رسانده اید، مبلغ وثیقه نمایش داده شده که می توان آن را  

 .توسط عابر بانک پرداخت نمایید 

 شرایط کلی خروج از کشور برای ادامه تحصیل

برای مشموالن عدم غیبت   (۱  

و مشخص بودن وضعیت تحصیلی آن ها داشتن معافیت تحصیلی (۲  

 دارا بودن مجوز سنوات ارفاقی در سنوات اولیه تحصیلی یا سنوات ارفاقی  (۳

مورد نیاز توسط مشموالن برای خروج از کشور  ارائه وثیقه (۴  
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 .جهت اطالع از چگونه معافیت تحصیلی بگیریم ؟ بر روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 نحوه رسیدگی درخواست خروج از کشور برای ادامه تحصیل 

▪︎ دانش آموزی یا دانشجویی به همراه وثیقه مورد نیاز   گواهی اشتغال به تحصیل  ارائه

محل استقرار دانشگاه یا محل سکونت  سازمان وظیفه عمومی به  

▪︎ توسط سازمان وظیفه عمومی و ارسال آن به پلیس   کشورصدور مجوز خروج از 

 گذرنامه ناجا

▪︎ یا تمدید آن توسط ناجا  صدور گذرنامه  
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 [caption/]معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور
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تحصیل  راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه نکات مهم   

جهت   پیش از رسیدن به سن مشمولیت، نیازی به گرفتن معافیت تحصیل دانشجویان ●

کشور وجود نداردخروج از   . 

خود را به سازمان وظیفه عمومی را حداکثر یک سال   فرصت معرفی  مشموالن مذکور  ●

 .پس از فارغ التحصیلی، انصراف یا ترک تحصیل خواهند داشت

هیچ گونه محدودیتی برای سفر های متعدد به کشور برای دانش آموزان یا دانشجویانی   ●

خارج از کشور استفاده می کنند، وجود نخواهند  که از معافیت تحصیلی برای تحصیل در  

داشت و مجوز الزم برای تردد ساالنه از سوی وزارت خانه مربوطه برای این دسته از  

 .مشموالن صادر خواهد شد

می  همانند دانشگاه های داخل کشور  در دانشگاه های خارج از کشور، سنوات تحصیلی ●

 .باشد

دانشگاه های خارج از کشور، بیش از   دانشجویان انصرافیاز زمان انصراف  چنانچه ●

امکان ادامه تحصیل مجدد در دانشگاه های داخل یا خارج از کشور   یکسال نگذشته باشد

 .را خواهند داشت

درصورت عالقمندی به تحصیل در خارج از کشور، مشموالن فارغ التحصیل مقطع   ●

ی علمیه، چنانچه از نظر قوانین و  کارشناسی و باالتر و فارغ التحصیالن حوزه ها

مقررات وزارت علوم و بهداشت دارای شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور باشند و  

کشور مورد نظر دارای رشته های مورد تائید وزارت علوم باشد، می توانند با ارائه  

 .تضمین های الزم برای تحصیل در خارج از کشور اقدام نمایند 

مشمول مقطع دیپلم، چنانچه حداکثر یک سال پس از فراغت از فارغ التحصیالن  ●

تحصیل در یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که  

تا زمانی که مشغول به تحصیل   مورد تایید وزارت علوم تحقیقات می باشد، قبول شوند 

 .باشند می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند 

شته باشید که این معافیت تحصیلی در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار ارائه داده می  توجه دا

دارای غیبت غیرموجه نباشد شود و مشمول باید . 

 

 وثیقه مورد نیاز  نوع سفر 

میلیون ایر وجه نقد یا ضمانت نامه   80 سفر های علمی 
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 بانکی 

 میلیون ایر وجه نقد 200 سفر جهت ادامه تحصیل 

زیارتی سفر های   میلیون ایر وجه نقد  30 

 میلیون ایر وجه نقد 150 سفر دوره های مشترک 

 

 تشکیل پرونده جهت معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور 

توانند با تشکیل پرونده در کنسولگری های ایران در کشور  دانشجویان خارج از کشور می

 .محل تحصیل از پرداخت عوارض خروج معاف شوند 

برای انجام اینکار ابتدا در سامانه تاک یا همان سامانه تایید اسناد کنسولی تشکیل پرونده  

 .دانشجویی داده و کد رهگیری دریافت نمایید

ثبت نام کرده، در قسمت   نحوه باز کردن پرونده: ابتدا در سایت وزارت امور خارجه

کنیددارک مورد نیاز را آپلود و فرم را ارسال میپرونده تحصیلی م . 

در ادامه در قسمت تایید مدارک، درخواست تایید مدارک را به نمایندگی )سفارت( مورد  

برد نظر فرستاده و اغلب، تایید مدارک از چند ساعت تا دو روز کاری زمان می . 

جعه کرده و پس از  سپس با مدارک مورد نیاز به سفارت ایران در محل تحصیل خود مرا

های مربوطه و در صورت عدم وجود مشکل در مدارک، مهر عوارض  پر کردن فرم

شودخروج دانشجویی در گذرنامه شما زده می . 

توانید از کشور  با دریافت این مهر به مدت یک سال، و در مجموع به تعداد سه بار می

 .خارج شوید و دیگر نیازی به پرداخت عوارض نخواهد بود

ماه شود  ۴ت زمانی که در ایران اقامت دارید در مجموع نباید بیشتر از مد . 

 

 

خدمت سربازی بر روی   جهت اطالع از شرایط تحصیل مجدد در یک مقطع مشموالن

 .لینک قرمز کلیک نمایید 
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 خالصه مطالب 

در این مقاله سعی بر آن شده است تا راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه تحصیل  

+ شرایط را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از   1401

خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص راهنما جامع خروج از کشور برای  

زیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود  + شرایط برای شما ع 1401ادامه تحصیل 

 .با کارشناسان مجرب ایران تحصیل  دریافت نمایید را از طریق  مشاوره نظام وظیفه 

 

جهت اطالع از راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه تحصیل + شرایط با مرکز  

 .تماس حاصل فرمایید مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از تماس از 

 تعطیل 
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